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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penellitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

objektif. Riset kuantitatif adalah riset yang hasilnya dapat digeneralisasikan. 

Dengan demikian tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. 

Periset lebih mementingkan aspek keluasan data sehingga data atau hasil riset 

dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi.
24

 

Metode survei lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi 

tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Dalam 

survei proses pengumpulan dan analisis data sosial bersifat sangat terstruktur 

dan mendetail melalui kuesioner sebagai instrumen utama untuk mendapatkan 

informasi dari sejumlah responden yang diasumsikan mewakili populasi 

secara spesifik. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian akan dilakukan di wilayah Kecamatan Tampan 

Pekanbaru di Kelurahan Simpang Baru dan waktu peneltian ini dilaksanakan 

dari bulan Juli-Agustus 2017. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah berkaitan dengan wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh penelti untuk mempelajari, dan kemudian ditarik 

suatu kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat di 

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru. Berdasarkan 

data yang diperoleh, Kecamatan Tampan pada tahun 2016 dengan jumlah 

Kepala Keluarga sebesar 44846 dengan sembilan Kelurahan yaitu 

kelurahan Delima (2877 KK), Kelurahan Tabek Gadang (5670 KK), 
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Kelurahan Simpang Baru (1939 KK), Kelurahan Bina Widya (2007 KK), 

Kelurahan Air Putih (4171 KK), Kelurahan Tuah Madani (2170 KK), 

Kelurahan Tuah Karya ( 7238 KK), Kelurahan Sialang Munggu (10220 

KK) dan Kelurahan Sidomulyo Barat (8554 KK). 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Peneliti 

menggunakan teknik Sampling Klaster (Cluster Sampling) yaitu 

menyeleksi atau mengelompokkan populasi atau sampel peneliti 

menggunakan rumus Slovin. Dengan menggunakan teknik Cluster 

Sampling peneliti akan melakukan penelitian di Kelurahan Simpang Baru 

dengan jumlah Kepala Keluarga 1939 Batas kesalahannya adalah 10%. 

  
 

     
 

Keterangan : 

N = Ukuran sampel 

N  = Ukuran populasi 

e  = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang dapat ditolerir, misalnya 2%, kemudian e ini dikuadratkan. 

Batas kesalahan yang ditolerir ini bagi setiap populasi tidak ada yang 

sama. Ada yang 1%, 2%, 3%, 4%, 5% atau 10%. Dapat dirumuskan: 

  
 

     
 

  
    

             
 

  
    

     
 

  = 95.0956351 

 

Jadi jumlah sampel pada peneltian ini sebanyak 95 responden. Jumlah 

sampel ini selanjutnya ditentukan dengan menggunakan sampling purposive 

(Purposive Sampling), yaitu mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar 

kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset.
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan periset untuk mengumpulkan pada penelitian akan digunakan 

metode kuesioner (angket) dalam mengumpulkan data.  

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus 

diisi oleh responden. Kuesioner juga bisa dikirim melalui pos atau periset 

mendatangi secara langsung responden. Bisa diisi saat periset datang 

sehingga pengisiannya didampingi periset. Tujuan penyebaran angket 

dalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari 

responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban 

yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisisan daftar pertanyaan. 

Jenis angket yang akan digunakan adalah Checklist atau daftar cek yaitu 

daftar yang memuat beberapa aspek yang akan diriset.
26

 

2. Obeservasi 

Obeservasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung 

tanpa mediator, sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan objek 

yang dilakukan objek tersebut.
27

 

Peneliti mengamati langsung bagaimana kegiatan Csutomer 

Service PT. PLN (Persero Rayon Tampan) dalam menerima dan 

menghadapi pelanggan. 

 

E. Uji Validitas Data dan Linearitas Data 

1. Uji Validitas Data 

Validitas atau tingkat ketepatan adalah tingkat kemampuan 

instrumen penelitian untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah 

yang hendak diungkapkannya. Validitas alat ukur adalah akurasi alat ukur 

terhadap yang diukur walaupun dilakukan berkali-kali dan di mana-

mana.
28
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Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya penulis akan 

menganlisa data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif, untuk menggambarkan Pengaruh Komunikasi Customer 

Service PT. PLN (Persero Rayon Tampan) Terhadap Peningkatan 

Kepuasan Pelanggan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan 

Pekanbaru. Data tersebut setelah dikumpulkan diolah kedalam bentuk 

angka, lalu dipaparkan kembali dalam bentuk kalimat sehingga akan 

dipahami oleh pembaca. 

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item 

yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan 

pasti apa yang akan diteliti. 

Jika r hitung ≥ r tabel maka item-item pernyataan dianyatakan valid. 

Jika r hitung < r tabel maka item-item pernyataan dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Linearitas Data 

Regresi linear sederhana jika terdapat dari dua variabel riset yang 

sudah diketahui yang mana variabel bebas X dan yang mana variabel 

terikat Y sedangkan nilai-nilai Y lainnya dapat dihitung atau diprediksi 

berdasarkan suatu niali X tertentu.
29

 

 

F. Teknik Analasis Data 

Teknik analisi data yang penulis gunakan adalah dengan persentase 

yaitu dengan rumus : 

p =      f         100% 

          N 

p = angka persentase 

f = frekuensi yang sedang dicari frekuensinya 

N= number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu  
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